Zwemmen is plezier hebben in het water
Bij Bosbad Vledder vinden wij het erg belangrijk dat je goed en veilig leert zwemmen en dat
je plezier beleeft in het water. Je bent pas echt zwemveilig als je het zwem ABC pakket
doorlopen hebt.
Daarom starten wij vanaf 28 april 2018 met een nieuw lessysteem.
Product omschrijving reguliere zwemles A, B of C zonder diploma garantie;
start 1 mei 2018.
2x per week 45 minuten zwemles
De lessen duren 45 minuten en worden 2 x per week georganiseerd op de dinsdag- en
donderdagmiddag van 15:45-17:15 uur voor A en van 17:15-18:00 uur voor B/C.
De groepsgrootte is maximaal 12 leerlingen die samen het A,B of C traject afleggen; er is
1 lesgever per groep beschikbaar. De eventuele niveau verschillen zullen zo optimaal
mogelijk ingedeeld worden.
Dit traject zal ingepland gaan worden voor 19 weken wat beschikbaar is voor dit seizoen (van
zaterdag 28 april tm vrijdag 7 september).
Omdat er bij deze zwemlesgroepen geen garantie afgegeven wordt, hoeven de leerlingen
niet voor te zwemmen.
In principe staan er vaste lesgevers op deze groepen ingepland, die deze groepen begeleiden
(m.u.v. ziekte en verlof).
De minimale leeftijd is 4 jaar.
Product omschrijving reguliere zwemles Kids club start 30 april 2018.
Voor kinderen die het Zwem- ABC hebben gehaald; zwemplezier wordt hierin gecombineerd
met leren; o.a. zwemvaardigheid; snorkelen; survival en balvaardigheid,
zeemeerminzwemmen ect.
2x per week 45 minuten zwemles
De lessen duren 45 minuten en worden 2 x per week georganiseerd op de maandag- en
woensdagmiddag van 18:00-18:45 uur.
De groepsgrootte is maximaal 12 leerlingen die samen het traject afleggen; er is 1 lesgever
per groep beschikbaar. De eventuele niveau verschillen zullen zo optimaal mogelijk
ingedeeld worden.
Dit traject zal ingepland gaan worden voor 19 weken wat beschikbaar is voor dit seizoen (van
zaterdag 28 april tm vrijdag 7 september).
Omdat er bij deze zwemlesgroepen geen garantie afgegeven wordt, hoeven de leerlingen
niet voor te zwemmen.
In principe staan er vaste lesgevers op deze groepen ingepland, die deze groepen begeleiden
(m.u.v. ziekte en verlof).
De minimale leeftijd is 4 jaar.
Kosten:
Zwemles diploma A regulier:
Zwemles diploma B regulier:
Zwemles diploma C regulier:

€ 45,- per 4 weken
€ 45,- per 4 weken
€ 45,- per 4 weken

Zwemles Kids Aqua regulier:
€ 45,- per 4 weken
Voor de reguliere zwemlessen is een geldig abonnement seizoen 2018 verplicht.
Diplomazwemmen: € 19,50
Product omschrijving pakket A met diploma garantie; start 30 April 2018.
4x per week 45 minuten zwemles
De lessen duren 45 minuten en worden 4 x per week georganiseerd op de maandagmiddagwoensdagmiddag- vrijdagmiddag van 15:45-17:15 uur en zaterdagmorgen van 09:00-10:30
uur. De groepsgrootte is maximaal 12 leerlingen die samen het diploma A traject afleggen.
Er is 1 lesgever per groep beschikbaar. De eventuele niveau verschillen zullen zo optimaal
mogelijk ingedeeld worden. In principe staan er vaste lesgevers op deze groepen ingepland
die deze groepen begeleiden (m.u.v. ziekte en verlof).
Dit traject zal ingepland gaan worden voor 19 weken. (wat beschikbaar is voor dit seizoen
van zaterdag 28 april tm vrijdag 7 september).
Het A pakket omvat een lesduur van 15 weken 4x per week 45 minuten les = 60 lessen. (met
een reserve van 4 weken = 19 weken)
Het is van belang, dat uw kind deze aantal lessen (15 weken van 4x 45 minuten =
60 lessen) ook volgt; mocht uw kind om een of andere oorzaak lessen missen, moeten deze
lessen op een ander tijdsmoment in overleg met u ingehaald gaan worden.
U moet zich er dan ook bewust van zijn, dat de garantie vervalt wanneer uw kind dus geen
15 weken aanwezig is geweest.
Zwemlessen:
a) Het pakket geeft recht op het volgen van zwemlessen en het doen van examen tot het
behalen van de zwemdiploma A zonder dat daar verdere kosten aan verbonden zijn.
b) Deze garantie vervalt als er sprake is van fysieke of mentale beperkingen die
geconstateerd worden tijdens het volgen van de zwemlessen, waardoor het niet haalbaar is
dat uw kind het zwemdiploma A kan behalen, of als uw kind minder aanwezig is geweest
zoals normaal mag worden verondersteld om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen van
een zwemdiploma. De extra kosten zijn dan voor rekening van de ouder/ verzorger.
Aanwezigheid:
a) Uw kind dient met een vaste regelmaat de zwemlessen te volgen zodat daarmee binnen
de gestelde kwaliteitseisen een zwemdiploma kan worden behaald. Heeft uw kind dit niet,
dan vervalt hiermee de garantie om een zwemdiploma te halen binnen de gestelde
termijnen. Tevens zal hierdoor de hoogte van het betreffende Pakketbedrag worden
aangepast. In het geval dat de afwezigheid voortvloeit uit onvoorziene omstandigheden zal
worden bekeken hoe deze norm zal worden toegepast en kan besloten worden hiervan af te
wijken.
b) Indien uw kind niet in de gelegenheid is om de zwemles te volgen, moet men zich
afmelden volgens de daarvoor geldende afgesproken procedure.
De minimale leeftijd is 4 jaar.
Tevens zullen wij, om een goede inschatting te maken of uw kind dit traject kan halen voor
het einde van dit seizoen, u vragen om met uw kind een voorzwemles te komen doen. Deze
voorzwemles zal plaats gaan vinden op 28 april 2018, waar u samen met uw kind met de les

meedoet. De desbetreffende lesgever van deze zwemles zal dan een afweging maken of het
te in te vullen traject voor uw kind te realiseren is. De richtlijnen hiervoor zijn dat uw kind
een redelijke vorm van watervrijgewenning moet hebben, leuk meedoet met de zwemles en
het vooral leuk vind om te zwemmen.
Wanneer uw kind niet geschikt is voor deze zwemles, kunt u uw kind altijd in laten schrijven
in het reguliere systeem.
Wanneer u van te voren aangeeft dat u niet in het reguliere systeem willen aansluiten en uw
kind is niet geschikt voor deze les dan stopt het na de voorzwemles en wordt uw kind niet
ingeschreven.
De aanschaf van een A leskaart is nodig.
De kosten hiervan zijn:
Zwemleskaart: € 495,Te betalen in 3 termijnen van € 165,Diplomazwemmen: € 19,50
De zweminstructeur/trice is middels het leerlingvolgsysteem precies op de hoogte
welk niveau uw kind heeft en zal de zwemles gedifferentieerd aanbieden.
In principe staan er vaste lesgevers op deze groepen ingepland die deze groepen begeleiden
(m.u.v. ziekte en verlof).
Product omschrijving pakket B of C of BC met diploma garantie; start 30 April 2018.
4x per week 45 minuten zwemles
De lessen duren 45 minuten en worden 4 x per week georganiseerd op de maandagmiddagwoensdagmiddag- vrijdagmiddag van 17:15-18:00 uur en zaterdagmorgen van 10:30-11:15
uur. De groepsgrootte is maximaal 12 leerlingen die samen het diploma B of C of BC traject
afleggen. Er is 1 lesgever per groep beschikbaar. De eventuele niveau verschillen zullen zo
optimaal mogelijk ingedeeld worden. In principe staan er vaste lesgevers op deze groepen
ingepland die deze groepen begeleiden (m.u.v. ziekte en verlof).
Dit traject zal ingepland gaan worden voor 19 weken. (wat beschikbaar is voor dit seizoen
van zaterdag 28 april tm vrijdag 7 september).
Het B of C pakket omvat een lesduur van 3 weken: 10 lessen van 45 minuten = 2,5 week; met
een reserve van 1 les en 1 keer diplomazwemmen.
Het BC pakket omvat een lesduur van 6 weken: 20 lessen van 45 minuten = 5 weken met een
reserve van 2 lessen en 1 keer diplomazwemmen.
Het is van belang, dat uw kind deze aantal lessen (3 weken van 4x 45 minuten of 6 weken
van 4x 45 minuten) ook volgen; mocht uw kind om een of andere oorzaak lessen missen,
moeten deze lessen op een ander tijdsmoment in overleg met u ingehaald gaan worden.
U moet zich er dan ook bewust van zijn, dat de garantie vervalt wanneer uw kind geen 3
weken of 6 weken aanwezig zijn geweest.
Zwemlessen:
a) Het pakket geeft recht op het volgen van zwemlessen en het doen van examen tot het
behalen van de zwemdiploma’s B of C of BC (afhankelijk van het betreffende Pakketvariant)
zonder dat daar verdere kosten aan verbonden zijn.

b) Deze garantie vervalt als er sprake is van fysieke of mentale beperkingen die
geconstateerd worden tijdens het volgen van de zwemlessen, waardoor het niet haalbaar is
dat uw kind het zwemdiploma B of C of BC (afhankelijk van het betreffende Pakketvariant)
kan behalen, of als uw kind minder aanwezig is geweest zoals normaal mag worden
verondersteld om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen van een zwemdiploma. De extra
kosten zijn dan voor rekening van de ouder/ verzorger.
Aanwezigheid:
a) Uw kind dient met een vaste regelmaat de zwemlessen te volgen zodat daarmee binnen
de gestelde kwaliteitseisen een zwemdiploma kan worden behaald. Heeft uw kind dit niet,
dan vervalt hiermee de garantie om een zwemdiploma (‘s) te halen binnen de gestelde
termijnen. Tevens zal hierdoor de hoogte van het betreffende Pakketbedrag worden
aangepast. In het geval dat de afwezigheid voortvloeit uit onvoorziene omstandigheden zal
worden bekeken hoe deze norm zal worden toegepast en kan besloten worden hiervan af te
wijken.
De minimale leeftijd is 4 jaar.
Tevens zullen wij, om een goede inschatting te maken of uw kind dit traject kan halen voor
het einde van dit seizoen, u vragen om met uw kind een voorzwemles te komen doen. Deze
voorzwemles zal plaats gaan vinden op 28 april 2018, waar u samen met uw kind met de les
meedoet. De desbetreffende lesgever van deze zwemles zal dan een afweging maken of het
te in te vullen traject voor uw kind te realiseren is.
De aanschaf van een B of C of BC leskaart is nodig.
De kosten hiervan zijn:
Zwemleskaart B of C: € 125,Zwemleskaart BC: 225,Diplomazwemmen: € 19,50
De zweminstructeur/trice is middels het leerlingvolgsysteem precies op de hoogte
welk niveau uw kind heeft en zal de zwemles gedifferentieerd aanbieden.
In principe staan er vaste lesgevers op deze groepen ingepland die deze groepen begeleiden
(m.u.v. ziekte en verlof).
Voor kinderen die het Zwem- ABC hebben gehaald; zwemplezier wordt hierin gecombineerd met
leren; o.a. zwemvaardigheid; snorkelen; survival en balvaardigheid, zeemeerminzwemmen

